Zał. Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach MESKO S.A.
w Skarżysku - Kamiennej”
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
1. Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zlokalizowanych w obiektach
Mesko S.A. w Skarżysku – Kamiennej – częstotliwość jeden raz w roku w miesiącach
marzec - kwiecień.
2. Zakres obsługi serwisowej:
2.1. Dla central klimatyzacyjnych:
a/ sprawdzenie działania układów sterowania, siłowników, czujników, nagrzewnic
elektrycznych, wentylatora i falownika, agregatów chłodniczych.
2.2. Dla pozostałych urządzeń:
a/ oględziny zewnętrzne urządzenia,
b/ kontrola filtru powietrza (jeśli jest) – czyszczenie lub wymiana,
c/ kontrola układu odprowadzenia skroplin,
d/ sprawdzenie stan rurociągów i izolacji,
e/ sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego,
f/ sprawdzenie wentylatorów (kierunek obrotów, ułożyskowanie, praca wirników,
zabrudzenie),
g/ sprawdzenie kompresora (spręż, stan oleju, pobór prądu przy maksymalnym
obciążeniu, kierunek obrotów, zabrudzenie),
h/ sprawdzenie parownika i kondensatora (zabrudzenia, uszkodzenia, oczyszczenie
i dezynfekcja lamel),
i/ inne działania wynikające z charakterystyki pracy urządzenia,
j/ sporządzenie protokołu z przeglądu urządzenia ze wskazaniem ewentualnych zaleceń
i prac niezbędnych do wykonania.
3. Protokół z przeglądu urządzenia potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego
będzie podstawą do odbioru prac i wystawienia faktury;
4. W przypadku wskazania zaleceń lub prac niezbędnych do wykonania Wykonawca do
protokołu dołączy ofertę na ich wykonanie z użyciem własnych materiałów;
5. Wykonawca po otrzymaniu odrębnego zlecenia Zamawiającego wykona w najszybszym
możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym prace o których mowa w punkcie 4.
6. W przypadku awarii serwisowanego urządzenia pomiędzy przeglądami Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego dokona w czasie 24 godzin (z wyłączeniem dni wolnych od
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pracy) od skutecznego powiadomienia (telefon, e-mail) przeglądu doraźnego urządzenia
i niezwłocznie przedstawi ofertę na usunięcie awarii.
7. Wykonawca po otrzymaniu odrębnego zlecenia Zamawiającego wykona w najszybszym
możliwym terminie uzgodnionym z Zamawiającym prace o których mowa w punkcie 6.

Uwagi:
 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych objętych obsługą serwisową zostanie
przekazany Oferentom, którzy zwrócą się o to drogą e-mailową na adres:
inwestycje@mesko.com.pl
 W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający umożliwi
dokonanie przez Oferenta oględzin miejsc w których zlokalizowane są urządzenia
klimatyzacyjne i chłodnicze.
W sprawie dokonania oględzin i złożenia oferty proszę się kontaktować z Panem Andrzejem
Filipiakiem tel. kom. 695 203 277, e-mail: a.filipiak@mesko.com.pl.
Termin wykonania zadania – od marca 2020 r.
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